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Sektorindelningen
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– Sektorindelningen upprätthålls av 
Statistikcentralen. 

– Nationalekonomin följs upp och 
analyseras inom enheter, eller 
sektorer, som ekonomiskt påminner 
om varandra. 

– Sektorindelningen delar in enheter 
inom nationalekonomin i bland annat 
offentliga samfund, företag och 
privathushåll.

– https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektor
iluokitus/



Sektorindelning i XBRL-taxonomin
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–Rapporteringens nivå varierar
– Offentliga samfund rapporteras på en mer detaljerad nivå, med 

fyra eller fem siffror, t.ex. kommuner S13131 eller övriga 
socialskyddsfonder S13149. 

– För de övriga räcker en tvåsiffrig nivå, t.ex. S11 (företag), S12 
(finansierings- och försäkringsinrättningar) och S14 
(privathushåll).

– I XBRL-taxonomin är rapporteringen av sektorerna på en 
mer detaljerad nivå alltid möjlig. 

– Obligatoriska (gula) fält ska beaktas



4Statistikcentralen16.11.2021



Vad hör till vilken sektor? 
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– Två huvudsakliga sätt att hitta motparten med hjälp av FO-nummer
– Statistikcentralens klassificeringstjänst möjliggör identifiering av motparten med 

hjälp av FO-nummer

– https://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html

– Användarnamn: Testkunt Lösenord: rato1333

– API-gränssnitt för motpartsidentifiering. På adressen anges den efterfrågade 
sammanslutningens FO-nummer eller flera FO-nummer

– Sökning av uppgifter från en enda sammanslutning 
https://vastapuolitunnistaminen.stat.fi/api/v1/enterprises/1111111-1

– Sökning av uppgifter från flera sammanslutningar: 
https://vastapuolitunnistaminen.stat.fi/api/v1/enterprises?filter=1111111-1,2222222-2

https://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html
https://vastapuolitunnistaminen.stat.fi/api/v1/enterprises/1111111-1
https://vastapuolitunnistaminen.stat.fi/api/v1/enterprises?filter=1111111-1,2222222-2


Uppmärksamma dessa 
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–Fyll i obligatoriska fält

–Sektorindelningen/motparten bör förklara externa värdet

–Negativa värden i sektorindelningen gör det svårt att förstå
motparten för kontot, negativa tal bör undvikas

–Summan av sektorindelningen får inte vara större än
externa värdet på ett konto



Vanliga problem i sektorsvisa uppgifter
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Extern S11
Icke-finansiella

företag

S12
Finansiella företag

och

försäkringsföretag

S1311

Staten

S13131 

Kommuner

Understöd och bidrag 

(av övriga)
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€

Extern S11
Icke-finansiella

företag

S12
Finansiella företag

och

försäkringsföretag

S1311

Staten

S13131 

Kommuner

Understöd och bidrag 

(av övriga)
1 000 000€ 500 000€ 250 000€ 1 250 000€ 700 000€



Vanliga problem i sektorsvisa uppgifter
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Extern S11
Icke-finansiella

företag

S12
Finansiella företag

och

försäkringsföretag

S1311

Staten

S13131 

Kommuner

Understöd och bidrag 

(av övriga)
1 000 000€ 1 500 000€ - 2 000 000€ 1 500 000€ - 250 000€

Extern S1311
Staten

S1313
Lokalförvaltning

S1314 
Socialskyddsfonder

Kortfristiga lån från 

offentliga samfund, 

konto

1 000 000€ 0€ 0€ 0€



9Statistikcentralen16.11.2021

–Sektorsinformationen och dess användbarhet är viktigt för 
Statistikcentralen

–Mera information om sektorer hittas i AURA-handboken
samt AURA-handbokens bilaga 8
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